SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – IC Voluntária
Evento On-line
O Seminário de Iniciação Científica da FAJE é uma iniciativa do PIBIC (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) e tem por objetivo promover um
espaço de intercambio, divulgação, valorização e avaliação dos trabalhos de
Iniciação Científica produzidos na instituição.
Dia: 11 e 12 de março de 2021 (quinta e sexta-feira), das 14h às 16h40
Atividade gratuita

Inscrição on-line através dos contatos: coordenadorpibic@faje.edu.br ou

secgraduacao@faculdadejesuita.edu.br
Obs.: para se inscrever basta enviar um e-mail para os contatos acima com título: “Inscrição no
Seminário de Iniciação Científica”, no corpo do e-mail: nome completo e contatos.
Programação:
Primeiro dia – 11 de março:
14h00 - Seção de Abertura: Prof. Dr. Geraldo Luiz De Mori – Representante
Institucional de Iniciação Científica
Coordenação das Comunicações: Prof. Dr. Édil Guedes – Coordenador
Institucional de Iniciação Científica e Gestor do Departamento de Filosofia no PIBIC
Comunicações:
14h15
Tema do Projeto de Pesquisa: Ecoteologia. singularidade, temas relevantes,
perspectivas
Estudante: Ramon Aurélio Junior da Cunha
Orientador: Prof. Dr. Afonso Murad
Resumo da Comunicação:

Ética planetária e ecoteologia. Um diálogo com Jorge Riechman. O
avanço tecnocrático tem contribuído para um mundo mais vulnerável. A técnica movida pela
razão industrial e moderna se mostra cada vez mais na intenção de solucionar problemas,
facilitar a vida humana e, movida pela ganancia capitalista, acredita estar ajudando os seres

humanos. Na verdade, cria-se diversos problemas. Desta maneira, o modelo apresentado pela
técnica não tem limites. Concebe-se a partir do capital revestido de força incontrolável
atualmente em contraposição ao sistema cíclico da biosfera. Como sugestão diante deste
problema hodierno ecológico, Riechmann propõe uma ética da responsabilidade ecológica em
que se busca uma ética planetária pautada na ampla imaginação criativa a partir da razão dos
seres humanos. A intenção consiste em reverter os danos causado pelo atual modelo
“tecnolátrico” e “mercadolátrico. Consequentemente diante do atual cenário mundial da
escassez, do desgaste ambiental e social, acredita-se necessário trazer para a discussão o
conceito de autocontenção à luz dos estudos éticos como resposta concreta para um futuro
socialmente ecológico sustentável. Nesta perspectiva apresentar-se-á as propostas de
Riechmann a respeito da concepção “Terra habitável” e a visão da casa comum do Papa
Francisco na Encíclica Laudato Si.
Palavras-chave:
autocontenção

Ecoteologia,

Laudato

Si,

Riechmann,

Ética

Planetária,

Tecnosfera,

14h30
Tema do Projeto de Pesquisa: Desafios para uma Ética contemporânea
Estudante: Aldeman A. C. Neto
Orientador: Prof. Dr. Elton Vitoriano Ribeiro
Resumo da Comunicação: Do luto à luta: emergência da visibilidade à luz do
reconhecimento em Charles Taylor. Considerando a atual conjuntura social, é possível
encontrar inúmeras situações nas quais muitos grupos e pessoas lutam insistentemente para
serem vistas e ouvidas, principalmente pelo poder público. A nossa sociedade do descartável,
como é caracterizada cotidianamente, continua a excluir e segregar uns em detrimento do
bem-estar de outros. É com base num pensamento ético e numa política de dignidade que
Charles Taylor pauta seus trabalhos na área da Ética Filosófica, dando ênfase à um termo
bastante expressivo nos nossos dias: o reconhecimento. Para ele, ‘‘o devido reconhecimento
não é uma mera cortesia que devemos conceder às pessoas. É uma necessidade humana
vital’’. Considerando, pois, que o reconhecimento não é algo irrelevante ou até mesmo
secundário, mas um quesito essencial para o Bem Viver do ser humano que tece sua vida em
sociedade, fazem-se necessário alguns questionamentos iniciais: Quais as bases que
fundamentam a ética e as profundas reflexões de Taylor sobre o quesito reconhecimento
dentro do contexto filosófico e social? Como se dá o reconhecimento social? Se o
reconhecimento é vital para a vida das pessoas, por que é difícil garanti-lo? Quais os motivos
de existir uma resistência ao reconhecimento dos outros?
Palavras-chave: Ética, Reconhecimento, Charles Taylor, Sociedade do Descartável, Bem Viver

14h45
Tema do Projeto de Pesquisa: Formas e conteúdos do Diálogo Inter-Religioso
Estudante: Isaías Gomes da Silva
Orientador: Prof. Dr. Cesar Alves
Resumo da Comunicação: Desde o Concílio Vaticano II a questão do Diálogo Inter-Religioso
tem despontado como uma temática necessária nas discussões teológicas e nos trabalhos da
Igreja, com a tarefa de apontar pistas para o diálogo com as outras tradições religiosas. Desde
então, foram produzidos documentos eclesiais orientadores, apresentando perspectivas
inéditas na compreensão eclesial acerca das religiões não cristãs. Com isso a pesquisa no
campo da teologia das religiões etc. ganha um novo vigor. Nossa pesquisa insere-se nesse

horizonte das produções bibliográficas sobre o diálogo inter-religioso, tendo como base a
produção da Revista Eclesiástica Brasileira – REB, entre 2003 e 2017. Temas centrais do
diálogo são tratados neste trabalho bibliográfico, entre eles, a universalidade da Salvação,
relação diálogo e missão, identidade e alteridade, e os pobres como paradigma para o Diálogo.
Palavras-chave: Diálogo Inter-Religioso, Concílio Vaticano II, Salvação, Identidade, Alteridade

15h00 – Intervalo
15h15
Tema do Projeto de Pesquisa: Ecoteologia. singularidade, temas relevantes,
perspectivas
Estudante: Iago Maia Pereira
Orientador: Prof. Dr. Afonso Murad
Resumo da Comunicação: Água, vida e Ecologia: a ecoespiritualidade a partir do Salmo
104,10-18 e Ezequiel 47,1-12. A presente pesquisa aborda a relação entre água, vida e
ecologia numa perspectiva bíblica. Para isso, parte-se do conceito de ecoteologia, oferecendo
um diálogo entre a ecologia e a teologia. A ecoteologia trata dos mesmos temas da teologia
com enfoque na ética planetária e na espiritualidade ecológica, buscando criar uma consciência
sobre a importância da vida e dos organismos que compartilham a Casa Comum. Uma nova
forma de compreender as relações entre os seres, pautando-se na compreensão de que vivem
em interdependência e colaboração, faz emergir a solidariedade humana para enfrentar a crise
planetária que ameaça os ecossistemas. Dentre um dos bens mais ameaçados na crise atual
está a água: elemento vital para a sobrevivência do Planeta e que como criatura carece de
cuidado. Ainda que seja o bem natural mais abundante da terra a água é finita e está à mercê
do cuidado humano, marcado por abusos e interesses econômicos. O Salmo 104,10-18 e o
Profeta Ezequiel 47,1-12 nos apresentam um convite à conversão teológica e ética que se
revelam no cuidado do Planeta e na vivência de uma fraternidade universal. A partir da
consciência de que tudo e todos estão interligados nascerá uma ecoespiritualidade vivenciada
de forma integral e integradora.
Palavras-chave: Ecoteologia. Ecoespiritualidade. Bíblia. Água. Casa Comum.

15h30
Tema do Projeto de Pesquisa: Prospectivas teológicas e pastorais do
cristianismo na América Latina: trajetórias, diagnósticos, horizontes
Estudante: Rodrigo José Pinto Escamilla
Orientador: Prof. Dr. Francisco Da Chagas de Alburquerque
Resumo da Comunicação: A teologia da salvação histórica de I. Ellacuría: aspectos
eclesiológicos. O presente texto visa caracterizar alguns traços da eclesiologia de Ignacio
Ellacuría dentro do contexto das origens da Teologia da Libertação. Investigam-se aqui
algumas categorias fundamentais do pensamento ellacuriano: a soteriologia histórica, o Reino
de Deus, a Igreja como sacramento histórico de salvação e os pobres como verdadeiro povo
de Deus. Para que a Igreja seja verdadeiramente sacramento histórico salvífico de Cristo é
preciso: (1) que viva uma constante conversão ao Reino de Deus para ser fermento no mundo

e tornar à humanidade um povo totalmente de Deus; (2), mas também precisa de configurar
toda sua institucionalidade e missão a partir do lugar em que mais se revela a salvação e o
Reino de Deus: os empobrecidos, esse povo que se torna plenamente salvífico e libertador na
medida em que viva a espiritualização histórica da pobreza,
Palavras-chave: Igreja. Salvação histórica. Reino de Deus. Sacramento. Povo de Deus. Pobres

15h45 - Debate
16h30 – Encerramento do primeiro dia

Segundo dia – 12 de março:
14h00 – Recepção
Coordenação das Comunicações: Prof. Dr. Eugenio Rivas – Gestor do
Departamento de Teologia no PIBIC
Comunicações:
14h15
Tema do Projeto de Pesquisa: Ecoteologia. singularidade, temas relevantes,
perspectivas
Estudante: Vinícius Pimentel Baquer
Orientador: Prof. Dr. Afonso Murad
Resumo da Comunicação: Da Evangelii Gaudium à Querida Amazônia: caminhos de
conversão pastoral e sinodal. Em sua primeira Exortação Apostólica Francisco convocou
toda a Igreja para que se colocasse em dinamismo missionário, tornando-se uma “Igreja em
saída”. A Assembleia Extraordinária dos Bispos para a Amazônia apresentou-se como uma
resposta ao apelo de Francisco. Observa-se, com efeito, que entre Evangelii Gaudium e
Querida Amazônia há um fio unificador que permite ver, na segunda, a realização da primeira.
Assim, partindo-se do mistério de Cristo, que fundamenta toda a ação evangelizadora da
Igreja, proceder-se-á um movimento tríplice de revisão, de revelação e de redenção da Igreja
mesma, em diálogo com a Amazônia e seus povos.
Palavras-chave: Sínodo; Evangelii Gaudium; Querida Amazônia; Ecologia Integral, Conversão
Pastoral; Conversão Sinodal.

14h30
Tema do Projeto de Pesquisa: Prospectivas teológicas e pastorais do
cristianismo na América Latina: trajetórias, diagnósticos, horizontes
Estudante: Túlio Medeiros da Silva
Orientador: Prof. Dr. Francisco Da Chagas de Alburquerque

Resumo da Comunicação: Seguimento de Jesus e igreja dos pobres segundo J. Comblin.
Entre os vários autores latino-americanos que têm contribuído para a elaboração do
pensamento teológico de cunho libertador na América Latina e Caribe na contemporaneidade,
destaca-se José Comblin (1923, Bruxelas, Bélgica – 2011, Simões Filho, Brasil). Este texto
pretende apresentar, no primeiro capítulo, a contribuição teológica que o autor ofereceu para
a linha teológica que se desenvolveu a partir América Latina e Caribe e que ficou conhecida
como Teologia da Libertação (TdL). Teologia que reconhece o pobre como um lugar teológico.
No segundo capítulo, faz-se uma reflexão sobre o seguimento de Jesus, que é representado
como o caminho, que é vivido dentro de uma religião, sendo, entretanto, superior a ela,
permanecendo crítico em relação às demais religiões. Já o terceiro e último capítulo, aborda o
tema de uma Igreja dos pobres. Esse modelo de Igreja que surgiu na América Latina após o
Concílio Vaticano II e visa a um retorno às fontes e ao reconhecimento de que a Igreja de
Jesus Cristo é a Igreja dos Pobres.
Palavras-chave: José Comblin. Teologia da Libertação. Seguimento de Jesus. Igreja dos
Pobres. Opção preferencial pelos pobres.

14h45
Tema do Projeto de Pesquisa: Ecoteologia. singularidade, temas relevantes,
perspectivas
Estudante: Ashton Ishenesu Mugozhi
Orientador: Prof. Dr. Afonso Murad
Resumo da Comunicação: Resumo da Comunicação: Ubuntu/Unhu e Laudato Si: um apelo
por diálogo inter-religioso. O ensaio argumentará que uma verdadeira ética global, que
mereça tal nome, deve retornar às raízes espirituais das tradições indígenas do povo negro
africano. Este artigo vai explorar como o Ubuntu / Unhu – enquanto uma espiritualidade da
racionalidade relacional que busca a harmonia cósmica – pode responder aos problemas
levantados pelo Papa Francisco na Encíclica Laudato Sí. Para alcançar esse objetivo, explicarei
Ubuntu / Unhu como uma espiritualidade, usando o pensamento do livro de Laurenti Magesa
“What is not sacred?”. No espírito de fomentar o diálogo inter-religioso, mostrarei como a
espiritualidade Ubuntu / Unhu já tem soluções para esta crise prevalecente e a urgência de
um retorno a ela como raiz. Concluirei que o diálogo intercultural e o respeito mútuo são
possíveis e constituem a maior parte da solução à crise socioambiental, em um mundo cada
vez mais polarizado que se vê tudo com lentes unilaterais, em nome da globalização.
Palavras-chave: Ecoteologia. Ecoespiritualidade. Ubunto/Unhu. Diálogo intercultural. Crise.

15h00 - Intervalo

15h15
Tema do Projeto de Pesquisa: Prospectivas teológicas e pastorais do
cristianismo na América Latina: trajetórias, diagnósticos, horizontes
Estudante: Carlos Emilio Ossa Zapata
Orientador: Prof. Dr. Francisco Da Chagas de Alburquerque
Resumo da Comunicação: O Reino de Deus e a humanização: uma leitura da cristologia
de J. Sobrino. A reflexão cristológica de Sobrino aborda a totalidade de Jesus Cristo desde
uma visão transcendente (Cristo) e uma visão histórica (Jesus). A partir destas duas visões
realiza sua reflexão, tendo como ponto de partida o “Jesus histórico”, expressando que para
confessar que Jesus é o Cristo é preciso conhecer Jesus desde sua realidade histórica.

Portanto, As comunidades do Novo Testamento narraram a realidade de Jesus de Nazaré para
expressar que nele há salvação. Nesse sentido, o autor explica que a atividade salvífica de
Jesus está centrada em Deus e no anúncio do Reino de Deus. Contudo, o Reino será uma graça
dada por Deus para aqueles que estão sendo oprimidos e explorados pelas injustiças dos mais
poderosos. Nesse sentido, a reflexões cristológicas feitas na América Latina estarão em relação
com as narrações evangélicas, pois elas também serão realizadas a partir de uma realidade
de pobreza e opressão. Diante de essa realidade a Igreja tem a missão denunciar as injustiças,
procurando a libertação dos pobres e oprimidos.
Palavras-chave: Jon Sobrino. Humanização. Reino de Deus. Pobres. Libertação.

15h30
Tema do Projeto de Pesquisa: Ecoteologia. singularidade, temas relevantes,
perspectivas
Estudante: Ítallo Cardoso de Oliveira
Orientador: Prof. Dr. Afonso Murad
Resumo da Comunicação:

Ecoteologia e a visão evolutiva do universo. A partir da obra “O tao
da libertação. Explorando a ecologia da transformação”, de Mark Hathaway e Leonardo Boff, o
aluno mostrará a convergência da “nova cosmologia” com a antropologia teológica, na
perspectiva da ecoteologia.
Palavras-chave: Ecoteologia, Mark Hathaway, Leonardo Boff, Antropologia Teológica, Nova
Cosmologia.

15h45 - Debate
16h30 – Encerramento do Seminário

